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Otis e sossaatá oProtocolo Geral nº 18210/2019
i Data: 05/12/2019 Horário: 10:00Senhor Presidente

1212019 Horári

Em atenção à solicitação dessa E. Câmara Municipal, relativamente
ao(s) REQUERIMENTO(S) de informação abaixo relacionado(s), apresentado(s)
pelo Vereador(a) ORLANDO PESOTI cumprimos o dever de encaminhar a Vossa
Excelência, em anexo, cópia(s) da(s) resposta(s) prestada(s) pelo(s) setor(es)
competente(s) desta municipalidade.

Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade para reiterar a
Vossa Excelência os protestos de alto apreço e distinta consideração,
subscrevemos-nos.

Atenciosamente
f

“|ori 4

SECRETÁRIO DA CASA CIVIL
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REQUERIMENTO(S) Nº(s) 7251/2019

À Sua Excelência
LINCOLN FERNANDES
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA

RIBEIRÃO PRETO - SP



À ASTEL,

Seguem respostas:

1) Informamos: que não consta nesta

Secretaria, solicitação para vistoria da

referida árvore, mas em consulta à

Coordenadoria de Limpeza Urbana fomos

informados que foi protocolada uma

solicitação de poda para o mesmo

exemplar naquele órgão.

2 e 3) Após o recebimento do presente

processo, estivemosnolocal vistoriando o

exemplar e constatamos tratar-se de um

exemplar de Ficus de grande. porte, cuja

espécie é inadequada para calçada, devido

ao grande porte que atinge e danos que o

seu sistema radicular pode ocasionar.

Informamos ainda que o exemplar em

questão encontra-se em estado regular

quanto ao aspecto de sanidade, não

apresentando sinais que ofereçam risco de

queda no, momento, porém,
recomendamosa sua extração, e para tal,

é necessário que o proprietário do imóvel

protocole o pedido nesta Secretaria na Rua

Cerqueira César, 1988 - Jd. Sumaré, ou no

Poupatempo, anexando xerox do espelho

assinatura do Termo de Compromisso de

Reposição e apresentação de fotos do

exemplar arbóreo a ser vistoriado.

Informamos também que o "horário de
atendimento ao público desta secretaria é

das-10h00 às-12h00 é das 13h30 às 15h30.

Para informações) esclarecimentos o

munícipe pode: entrar e

fone: 3603-9130.

contato pelo

João fal

25 nov ma SP

hm Sonia Vol MB. deOlaProfe
)

Secretária do Meid Ambiente

495

: «do carnê -de IPTU, xerox do CPF e RG,

SEÇÃO DE PROTOCOLO E ARQUIVO-PMRP

SEGUE(M) JUNTADO(S) NESTE FL(S)....

DATA

Los

«PROC. Nº...

Assinatura/carimbo

Lo

ms


